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ABSTRACT 

The purpose of the research is to design an accounting information systems, credit sales system, and receivable and cash 
receipts systems in order to provide a more effective, efficient, and easier way in making decision. The research 
methodology used to write this paper is the analysis methodology by observation and interview based on theories 
obtained from some related books. The design method of the suggested system is conducted using object oriented method 
and design, and Unified Modeling Language. Implementing credit system, receivable and cash receipts application helps 
company in the process of shocks selling production starting from determination of limit credit system, making 
documents, selling process, receivable, cash receipts, and producing reports. 
Keywords: Accounting Information System, Selling, Receivable, Cash Receipts. 
 
1. Pendahuluan. 
LKKW adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan kaos kaki. Perusahaan ini belum 
menggunakan sistem informasi akuntansi dalam kegiatan operasionalnya dan kegiatannya masih dilakukan secara 
manual. Sehingga masih banyak permasalahan yang timbul, seperti halnya dari segi penjualan terdapatnya kemungkinan 
untuk terjadinya duplikasi pada penomoran dokumen karena penomoran dokumen masih ditulis secara manual, 
sedangkan apabila ditinjau dari segi piutang, masih belum adanya penentuan batas limit kredit yang jelas, dan apabila 
ditinjau dari segi penerimaan kas masih belum tersedianya dokumen dan laporan-laporan untuk pengambilan keputusan 
yang baik, sehingga menyebabkan pengolahan data yang relative lama, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan adanya 
masalah yang timbul pada sistem tersebut, kami berusaha memberikan solusi dengan cara menganalisis sistem informasi 
yang sedang berjalan di LKKW dan membuat rancangan sistem aplikasi usulan yang dapat meningkatkan efektifitas, 
efisiensi, dan produktifitas kerja perusahaan. Dalam keterbatasan yang dijumpai selama tinjauan lapangan dan 
wawancara, diharapkan adanya penyempurnaan lebih lanjut untuk perancangan dan implementasi sistem berjalan. 
 
2. Landasan Teori 
Sistem Informasi Akuntasi adalah subsistem dari sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi akuntansi 
dan keuangan juga informasi lainnya yang didapatkan dari pemrosesan transaksi akuntansi rutin[4]. Sistem informasi 
akuntasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan 
komponen lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi yang berkenaan dengan bidang akuntansi[13]. 
 
Analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau 
diperbarui[6]. Pengertian analisis sistem yang dirujuk oleh adalah analisis sistem bertanggung jawab terhadap 
pengembangan dari rancangan umum aplikasi sistem[1]. Perancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang 
diperlukan oleh sistem yang baru[6]. Perancangan sistem adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi 
kedalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan pada pemakai informasi sebagai pertimbangan[7].  
 
Database merupakan kumpulan file yang saling terkait, dimana file itu adalah kumpulan record yang serupa[10]. 
Perancangan Database adalah proses pembuatan sebuah  rancangan untuk sebuah basis data yang mendukung operasi 
dan tujuan perusahaan[3], formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi[7]. Formulir 
adalah dokumen yang telah diatur sedemikian rupa yang di dalamnya terdapat ruang-ruang kosong yang dapat diisi data 
oleh si pemakai[4]. Layar atau interface adalah suatu tampilan yang berhubungan dengan dunia luar[2]. Laporan adalah 
informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi dan berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar 
monitor komputer[7]. Diagram adalah suatu state chart diagram yang khusus dan menekankan terhadap keseluruhan 
perubahan dari user interface[5]. Diagram ini menunjukkan keterlibatan dan transisi di antara windows. Penjualan kredit 
dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan 
untuk jangka waktu tertentu[7]. Perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Untuk menghindari tidak 
tertagihnya piutang setiap penjualan kredit yang pertama kepada seorang pembeli selalu didahului dengan analisis 
terhadap dapat atau tidaknya pembeli tersebut diberi kredit. 
 
Transaksi paling umum yang menciptakan piutang adalah penjualan barang dan jasa secara kredit, piutang dicatat dengan  
mendebet akun piutang usaha[9]. Mutasi piutang adalah disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari 
debitur, retur penjualan, penghapusan piutang[7]. Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama yaitu 
penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang[7]. 
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3. Metode Penelitian 
Metodologi yang digunakan meliputi studi kepustakaan, studi lapangan, yang dilakukan dengan wawancara, dan 
observasi, metode analisis, dan metode perancangan. Metode yang digunakan adalah metode object oriented dan design, 
serta menggunakan Unified Modeling Language (UML), yang meliputi activity diagram, UML class diagram, rancangan 
database, rancangan formulir, rancangan layer, navigation diagram, dan matriks rencana penerapan sistem. 
 
4. Analisis dan Hasil Temuan Survei 
Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap sistem penjualan kredit dan piutang yang berjalan pada LKKW, 
ditemukan permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi, antara lain: 
 

Tabel 1. Dari Segi Penjualan Kredit 
Temuan 1 Informasi barang yang tidak akurat, sehingga jumlah barang tidak ter-update secara tepat 
Kriteria Informasi stok barang harus dapat ter-update secara cepat (real-time) 

Sebab Sering terjadi kesulitan pembuatan keputusan penerimaan atau penolakan order pelanggan 
akibat data stok barang yang kurang ter-update 

Akibat Kerugian perusahaan akibat menolak order dan atau kehilangan pelanggan akibat kesalahan 
informasi stok barang 

Rekomendasi Membuat suatu rancangan database yang dapat menyajikan informasi mengenai stok barang 
secara tepat 

Temuan 2 Penyajian laporan penjualan belum terkomputerisasi 
Kriteria Penyediaan laporan penjualan yang tepat waktu 

Sebab Proses pencatatan laporan penjualan masih melihat dokumen dokumen yang terkait, sehingga 
memakan waktu yang banyak. 

Akibat Pengambilan keputusan yang lama oleh manajemen 

Rekomendasi 
Pembuatan laporan penjualan yang terkomputerisasi yang dapat menghasilkan laporan penjualan 
sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan seperti laporan barang terlaris, laporan penjualan 
per pelanggan dan laporan penjualan per periode 

 
Tabel 2. Dari Segi Piutang Dagang 

Temuan 3 Belum adanya penentuan limit kredit pembelian yang jelas sesuai dengan kredibilitas pelanggan 

Kriteria Perusahaan menentukan limit kredit bagi setiap pelanggan, sehingga perusahaan dapat menolak 
pembelian dari pelanggan jika limit kredit pelanggan tersebut sudah melampaui batas 

Sebab Penentuan limit kredit pelanggan masih ditentukan dengan cara negosiasi 

Akibat Perusahaan dapat mengalami kerugian karena besarnya resiko yang akan diterima apabila pada 
akhirnya pelanggan tidak mampu melakukan pelunasan 

Rekomendasi Penentuan kebijakan limit kredit bagi setiap pelanggan berdasarkan kredibilitas pelanggan 
Temuan 4 Adanya perangkapan fungsi kerja antara penagihan dan keuangan 
Kriteria Sebaiknya dibuat suatu bagian yang khusus menangani fungsi penagihan 

Sebab Bagian keuangan yang berfungsi untuk mencatat penerimaan kas dari pelanggan masih harus 
merangkap fungsi penagihan 

Akibat Bisa terjadi kecurangan dalam perusahaan, karena bagian keuangan merangkap fungsi penagihan 
yang bisa menyebabkan kerugian perusahaan 

Rekomendasi Memisahkan fungsi yang menangani bagian keuangan dan penagihan kepada pelanggan, yaitu 
collector 

Temuan 5 Penyajian laporan piutang masih belum terkomputerisasi 
Kriteria Penyediaan laporan piutang tepat waktu 

Sebab Proses pencatatan laporan piutang masih melihat dokumen dokumen yang terkait, sehingga 
memakan waktu yang banyak 

Akibat Pengambilan keputusan yang lama oleh manajemen 

Rekomendasi 
Pembuatan laporan yang terkomputerisasi yang dapat menghasilkan laporan piutang sesuai 
dengan jangka waktu yang ditentukan seperti laporan piutang per pelanggan dan laporan piutang 
per periode 

 
 
 
 
 
 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2010; Bali, November 13, 2010             KNS&I10-024 

144 

Tabel 3. Dari Segi Penerimaan Kas  
Temuan 6             Penyajian laporan penerimaan kas masih belum terkomputerisasi 
Kriteria Penyediaan laporan penerimaan kas tepat waktu 

Sebab Proses pencatatan laporan penerimaan kas masih melihat dokumen dokumen yang terkait, 
sehingga memakan waktu yang banyak 

Akibat Menyebabkan terhambatnya pembuatan laporan mengenai penerimaan kas pelanggan 

Rekomendasi 
Pembuatan laporan yang terkomputerisasi yang dapat menghasilkan laporan penerimaan kas 
sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan seperti laporan penerimaan kas per pelanggan dan 
laporan penerimaan kas per periode 

 
5. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis, dan perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit, Piutang, dan Penerimaan Kas 
yang telah dilakukan pada CV. LKKW, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Perubahan informasi yang sangat cepat menuntut perusahaan untuk menggunakan sistem informasi berbasis 
komputer dalam proses bisnisnya, karena sistem yang belum terkomputerisasi dan terintegrasi yang dapat 
mengakibatkan keterlambatan dalam proses memperoleh informasi sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan 
informasi yang dinamis. Penerapan sistem yang dapat mempercepat proses bisnis, mengurangi human error, 
meningkatkan integritas antar bagian dalam perusahaan serta meningkatkan efisiensi dan efeltivitas kerja dalam 
perusahaan. 

2.  Sistem penjualan kredit, piutang, dan penerimaan kas yang masih manual pada CV. LKKW, mengakibatkan sering 
terjadinya masalah-masalah sebagai berikut: 
a. Duplikasi penomoran  
b. Kesalahan dalam pencatatan 
c. Kurangnya pengendalian intern 

3. Dengan adanya perancangan sistem yang terkomputerisasi seperti adanya fasililitas computer generated value, 
database dan pembatasan akses bagi user diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengatasi masalah-
masalah tersebut dan menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan perusahaan secara lengkap, akurat, dan tepat 
waktu. 

 
Daftar Pustaka 
[1] Bodnar G.H., and Hoopwood W.S. (2004). Accounting Informations Systems. 9th Edition. New Jersey: Prentice 

Hall. 
[2] Britton, Carol, and Doake, Jill (2003). Object-oriented system development: a gentle introduction. Edisi NA 

McGraw Hill, New Jersey, USA. 
[3] Connolly, Thomas and Caroline, Begg (2002). Database Systems: A practical approach to design, implementation, 

and management. 3rd Edition. South Western College Publishing. 
[4] Jones, Frederick L., and Rama, Dasaratha V. (2006). Accounting Information Systems: A Bussiness Process 

Approach. Canada: South-Western, a division of Thompson Learning. 
[5] Mathiassen, Lars (2000). Object Oriented Analysis and Design. 7th Edition. Marko Publishing Aps, Aalborg, 

Denmark. 
[6] McLeod, Jr., Raymond (2001). Sistem Informasi Manajemen, Jilid 1. 7th Edition. PT Prehallindo, Jakarta. 
[7] Mulyadi (2001). Sistem Akuntansi. Edisi ke-3, Salemba Empat, Jakarta. 
[8] O’Brien, James (2005). Introduction To Information Systems. 12th Edition. McGraw-Hill. 
[9] Warren, Carl S., Reeve, James M., and Fees, Philip E. (2005). Accounting. 21th Edition. Thompson/South-Western. 
[10] Whitten, Jeffrey L., Bentley, Leonnie D., and Dittman, Kevin C. (2004). Metode Desain dan Analisis Sistem. Edisi 

ke-6. Terjemahan Tim Penerjemah ANDI. ANDI, Yogyakarta. 
[11] http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi. Tanggal akses: Oktober 2009. 
[12] http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi. Tanggal akses: Oktober 2009. 
[13] http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem informasi_akuntansi. Tanggal akses: Oktober 2009. 
 
 


